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وحشی   جانوران های مهاجر  کنوانسیون حفاظت از گونه   

 

اجمالی  این    خالصه: رهبری روسای مشترک    توسطگزارش  به  از کارشناسان  گروهی 

گربه  تخصصی  بین گروه  اتحادیه  طبیعت  سانان  دبیرخانه    برای  (IUCN)المللی حفاظت 

این کار    . تهیه شده است  (CMS)های مهاجر جانوران وحشی  کنوانسیون حفاظت از گونه 

و آژانس فدرال حفاظت از طبیعت آلمان   CMSی  در چارچوب همکاری بین دبیرخانه

(BfN INA)    توسط وزارت فدرال محیط زیست، حفاظت از طبیعت، ایمنی  انجام شده و

نظرات بیان شده در    ی آلمان تامین مالی شده است.کنندهای و حمایت از مصرف  هسته 

  .نیسترسمی نهادهای درگیر    بیانگر دیدگاهو لزوماً    مربوط به نویسندگان استفقط  اینجا  

 ی این سند برای ارجاع صحیح به نویسندگان آن تهیه شده است. ی بازنگری شده نسخه

 

 را یادداشت کنید.  گزارش اقدام درخواستی: 

 
 
 

 

 

 

 



UNEP/CMS/PL-RS1/Inf.2/Rev.1 

 

2 

 

 فهرست مطالب 

 3 ........... در محدوده پراکنش آن   ی ران ی پلنگ ا   ی حفاظت   ی ازها ی و ن   دها ی تهد   ت، ی جمع   ی ، روندها ت ی از وضع   ی ا . خالصه 1

 6 ........................................................................................................ . منطقه قفقاز 1.1

 7 ................................................................................................ داغکپه–. منطقه البرز1.2

 8 ..................................................................................................... . منطقه زاگرس1.3

 9 ................................................................................................... ی شرق ی. محدوده1.4

 9 ..................................................... ها ت ی مهاجرت و محدود   ی رها ی مس   ، ی مرز   ن ی ب   ی حفاظت   ی ها ت ی . اولو 2

 16 ........................................................ ی ران ی پلنگ ا   ی برا   ی جار   ی ها مجدد و پروژه   ی معرف   ی ها . تالش 3

 18 .................................................................... ی اقدام مل   ی ها موجود و برنامه   ی حفاظت   ی . راهبردها 4

 20 .................................................................................................................. . منابع 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNEP/CMS/PL-RS1/Inf.2/Rev.1 

 

3 

 

 آن پراکنش  جمعیت، تهدیدها و نیازهای حفاظتی پلنگ ایرانی در محدوده    های روند   ، از وضعیت ای  . خالصه 1

ایرانی   همکاران    Panthera pardus tulliana  (Kitchenerپلنگ  مرکز زیرگونه (  2017و  آسیای  از  پلنگ  از  و    یای 

، IUCN  سرخ(. در ارزیابی فهرست  Mengüllüoğlu  2022  و  Rosen،  2022و همکاران    Bleyhl)است  آسیا  غربی  جنوب

ایرانی این  نیز  در حال حاضر  (.  Khorozyan  2008؛  EN C2a(i)است )  جای گرفته  "انقراض  در خطر"  یدر رتبه   پلنگ 

شود. با این حال، در برخی مناطق وضعیت محلی  همچنان برای پلنگ ایرانی مناسب تلقی می  "انقراض  در خطر"وضعیت  

  تکه شدن زیستگاه و شکار غیرقانونیمانند تکه   یحتم  تهدیداتوجود  هم چنین  جمعیت کوچک و  داشتن  پلنگ ایرانی به دلیل  

  "در آستانه انقراض"  ی  در رتبه   باید  احتماال  ، برای مثال در قفقاز(2022و    2017و همکاران    Bleyhl)  است بسیار بحرانی  

شده    معرفی   " انقراض  در خطر "در سطح ملی    پلنگوضعیت این  در ایران،  (.  Khorozyan  2010؛  CR C2a(i))  فهرست شود

 (.2019و همکاران  Yusefi؛ C2a(i)) است

 

 

 Team Bars Turkmenistan  عکس از عکاسی شده است. ایتله بین  وربا دداغ کپه-منطقه البرزیک پلنگ ایرانی که در 

 

به میزان    گستره پراکندگیاز آنجایی که  هم مطرح شده است،    CMS CAMI POWگونه که توسط  همان ایرانی  پلنگ 

تشکیل شده    منزوی های کوچک و  جمعیت اکنون از  این گستره  و  (  2016و همکاران    Jacobsonکاهش یافته )  چشمگیری

. در پیش گرفته شودآن پراکندگی یک رویکرد حفاظتی هماهنگ در سراسر محدوده است تا (، نیاز فوری 1.1است )شکل 

پلنگ و  متخصص  ، کارشناسان  در کل گستره پراکندگی  فراگیر  یحفاظت  راهبرد یک   یگرداوری اطالعات جهت تهیه برای  

همه  از  محدوده کشورهای    ی حفاظت  در  در  واقع  آن  پراکندگی  و  ی  و وضعیت   اطالعات،  دیگر کشورهامنطقه  موجود 

 Cat Newsی  در مجله ویژه    ی شماره یک  عنوان    تحت  یوضعیت  هایبازنگری کردند. این    ازنگریپلنگ ایرانی را ب  یحفاظت

در هر فراجمعیت   هابازنگری پردازند.  های مختلف حفاظت از پلنگ ایرانی می با مقاالتی که به جنبه منتشر شد که همراه بود  
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، مرز بین کشورها  ( مورد بحث قرار گرفته است2022و همکاران )  Bleyhlکه توسط  همان گونه    پراکندگییا منطقه بر اساس  

ویژه است.  یای از اطالعات مربوطه از این شماره سند حاضر گزیده  .انجام شده است های حفاظتی موجودطور طرح و همین 

 (: 1.1پلنگ ایرانی به چهار فراجمعیت/منطقه تقسیم شده است )شکل پراکندگی محدوده 

 

پوشش داده شده(: گرجستان، آذربایجان،   WWFمنطقه قفقاز )منطقه ای که در راهبردهای حفاظتی موجود و برنامه   .1

 ؛(2022و همکارن  Khorozyanارمنستان، بخش هایی از روسیه، ایران و ترکیه )

 ؛ الف( 2022همکاران و  Farhadinia: ایران، ترکمنستان، قزاقستان و غرب ازبکستان )داغکپه -منطقه البرز .2

 الف(؛  2022و همکاران  Ghoddousi)غربی ترکیه، عراق و ایران منطقه زاگرس: جنوب  .3

 (. 2022و همکاران  Ostrowski) کستان، افغانستان، ازبکستان و تاجی1شرقی: پاکستانی محدوده .4

 

 

فهرست سرخ  ندگیپراک های   بندی دستههای گذشته و حال بر اساس در زمان Panthera pardus tullianaپراکندگی پلنگ ایرانی   1.1  شکل 

IUCN وضعیت  در گزارش اجمالی مناطق  شرحو   .منقرض شده : احتماالً منقرض شده؛ زرد روشن :احتماالً موجود؛ زرد: نارنجی ؛موجود :: قرمز

در ازبکستان و تاجیکستان(.    گذشته )پاکستان، افغانستان، پراکندگی    ی شرقیمحدوده =    4= زاگرس،    3،  داغکپه  -= البرز  2= قفقاز،    1  : پلنگ ایرانی

اما شواهدی از اختالط در شرق رودخانه سند وجود دارد.   ،شده استپیروی  (  2017)همکاران  و    Kitchenerاز    ها یا مناطق محدوده این  ترسیم  در  

(،  2022و همکاران ) Ghoddousi(، 2022و همکاران ) Farhadinia(، 2022) و همکاران Bleyhlبر اساس و   Peter Gerngrossنقشه توسط 

Khorozyan  ( و 2022و همکارن )Ostrowski  ( 2022و همکاران )   .تهیه شده است 

 
دارد. حضور هر دو زیرگونه  است، ابهاماتی وجود  )هندی( P. p. fuscaو  P. p. tullianaها در پاکستان که یک منطقه تماس بین در مورد تاکسونومی پلنگ 1

 (. 2022و همکاران   Ostrowskiدر شرق سند، فرضیه قبلی جدایی این دو زیرگونه توسط این رودخانه را ضعیف کرده است )
 



UNEP/CMS/PL-RS1/Inf.2/Rev.1 

 

5 

 

Farhadinia  ( برای البرز  2022و همکاران )داغکپه -الف  ،Ghoddousi  ( برای زاگرس،    2022و همکاران )الفKhorozyan 

  ( رکوردهاینقاط حضور )، تمام  ی شرقیمحدوده( برای  2022و همکاران )  Ostrowski( برای قفقاز، و  2022و همکاران )

اند  اند و حداقل تعداد پلنگ در هر کشور را تخمین زده ( را گردآوری کرده 1.1موجود معاصر از حضور پلنگ )جدول  

 (. 1.2)جدول 

 
 پراکندگی آن  گستره کشور  وقوع پلنگ در هر فراجمعیت و  حضور/( از  2000معاصر )پس از سال    (رکوردهاینقاط حضور )تعداد    1.1  جدول 

 = مشاهدات تایید نشده. C3تایید شده، و  مشاهدات =  C2، حتمیمشاهدات =  SCALP : C1 طبق معیارهای 

 مجموع  C1 C2 C31 کشور  منطقه 

 306 13 177 116 ارمنستان قفقاز

 56 0 10 46 آذربایجان

 14 9 3 2 گرجستان

 140 67 16 57 قفقاز ایران

 34 13 16 5 قفقاز روسیه 

 4 1 0 3 ترکیهقفقاز 

 554 103 22 229 مجموع منطقه قفقاز 

 541 - 263 278 2ایران داغ کپه-البرز

 38 - 0 38 ترکمنستان

 0 0 0 0 3ازبکستان

 10 - 0 10 قزاقستان

 589 -  263 326 داغ کپه - مجموع منطقه البرز 

 275 55 105 215 4ایران زاگرس

 64 33 2 29 5عراق

 0 0 0 0 6ترکیه

 339 88 107 244 مجموع منطقه زاگرس 

 2 1 0 1 افغانستان ی شرقیمحدوده 

 130 0 3 127 پاکستان

 0 0 0 0 یکستانجتا

 0 0 0 0 7ازبکستان

 132 1 3 128 ی شرقی محدوده مجموع  
 شرق.  7شرقی. جنوب  6شمال.  5غربی. جنوب و جنوب 4غرب.  3شرقی. شمال و شمال 2 اند.لحاظ نشده داغکپه -برای منطقه البرز C3رکوردهای  1
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( ، و  BeConو کنوانسیون برن )  CMS ،CAMIدر  ی پراکندگی  کشورهای واقع در محدوده مروری بر وضعیت پلنگ، عضویت    1.2جدول 

حفاظت شده  پراکنش این گونه  محدوده  کشورهای واقع در  حداقل تعداد افراد پلنگ در هر کشور و منطقه. پلنگ ایرانی از نظر قانونی در تمام  

 = منقرض.  EX،  آستانه انقراض= در    CR،  انقراض  = در خطر  ENای.  برای ارزیابی منطقه  IUCN  سرخهای فهرست  بندی است. وضعیت = دسته 

 حفاظت اعالن  سال   حداقل اندازه جمعیت  CMS CAMI BeCon کشور  وضعیت  ه منطق 

 1972 9-3 بله  خیر بله  ارمنستان CR قفقاز

 1976 6-117 بله  خیر خیر آذربایجان

 1982 1 بله  خیر بله  گرجستان

 1965 فاقد تخمین  خیر بله  بله  ایران

 2003 فاقد تخمین  بله  خیر خیر ترکیه

 1956 10 خیر بله  بله  روسیه

 1965 288-2355 خیر بله  بله  ایران EN داغ کپه-البرز

 میالدی  70 یه ده 60-380 خیر بله  بله  ترکمنستان

 2021 5-0 خیر بله  بله  قزاقستان

 1983 فاقد تخمین  خیر بله  بله  ازبکستان 

 1965 200-4320 خیر بله  بله  ایران EN زاگرس

 2010 10 خیر خیر بله  عراق 

 2003 فاقد تخمین  بله  خیر خیر ترکیه

ی  محدوده 

 شرقی 

 2008 فاقد تخمین  خیر بله  بله  افغانستان 

CR 1974 فاقد تخمین  خیر بله  بله  پاکستان 

(EX)  1983 - خیر بله  بله  ازبکستان 

EX 2008 - خیر بله  بله  تاجیکستان 
و    Kiabiبر اساس    4(.  2022ترکمنستان )   3Team Bars.  شده  حفاظتبانان در سرتاسر مناطق  بر اساس گزارشهای محیط  2تعداد شامل نابالغین است.    1

 (: درستی و در نتیجه اعتبار آن برای زمان حاضر مورد بحث است. 2002همکاران )

 

 

 . منطقه قفقاز 1.1

های  های تالش و شاخه های قفقاز کوچک، قفقاز بزرگ، کوه کوه   مناطق مرتفعپلنگ ایرانی به    دگیپراکنی  گستره در قفقاز،  

در  "تکه شده است. در این منطقه، پلنگ ایرانی  های انسانی به شدت تکه در نتیجه فعالیت   این گسترهشود و  آنها محدود می 

داقل تعداد  ای حتله   هایدوربین   توسطمداوم    هایشپای(.  2022و همکاران    Khorozyanشده است )  معرفی   "آستانه انقراض 

  هایی از در بخش  نیزتعداد بسیار کمی هم چنین نشان داده است.   فرد 17تا  6و در آذربایجان  9تا   3پلنگ بالغ را در ارمنستان 

شده است )جدول   ساییگرجستان شناثبت شده است و تنها یک فرد تایید شده از  اند  قرار گرفته و روسیه    یه ترکقفقاز که در  
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مغری  های  کوه شود و بیشترین جمعیت را در منطقه دارد. در  (. در قفقاز، ایران به عنوان سنگر بقای پلنگ در نظر گرفته می 1.2

(Meghri  )ارمن ملی هیرکان در جنوب  ستاندر جنوب  پارک  پلنگ  و  تراکم  آذربایجان،  در    100در  شرقی  مربع  کیلومتر 

( 2022و همکاران    Askerovپلنگ  )  3در باالترین مقدار  ( و  2008و همکاران    Khorozyanپلنگ بالغ )    34/0  کمترین مقدار

استفاده از زیستگاه  ی تراکم کلی جمعیت باشد،  از آن که نشان دهنده دومی، بیشتر    ی . با این حال، تراکم باال ه استبرآورد شد 

های حفاظتی دهد. تالش نشان می شده  حفاظت( را در یک منطقه  جوانهای  پلنگ ها )از جمله  گروه کوچکی از پلنگتوسط  

  ی شکلمثلث  یه منطقو شرکای آن منجر به بازیابی و تکثیر جمعیت کوچکی در    WWFتوسط    ابعاد وسیعمدت و در  دراز 

جنوب   شامل(  Zangezur)زنگزور   ارمنستان،  مجاور  جنوب  بخش  و  آذربایجان  نخجوان  خودمختار  جمهوری  در  شرقی 

اند. با این حال، چنین رویدادهایی  به مناطق دیگر پراکنده شده   منطقههای نابالغ این  برخی از پلنگ شده است.  غرب ایران  شمال

میالدی تهدیدات عمده برای   2000از اواسط دهه رسد به نظر می ی نر ثبت شده است. هاپلنگ نادر بوده و تاکنون فقط برای 

قفقاز، تکه ایرانی در منطقه  اجتماعیپلنگ  به دلیل توسعه  است که  زیستگاه  برانگیز   اقتصادی و- تکه شدن  شرایط چالش 

. مشکالت کلیدی برای پلنگ ایرانی در منطقه قفقاز عبارتند از  (2022و همکاران    Khorozyanسیاسی تشدید شده است )

و همکاران    Farhadinia،  2022و همکاران    Khorozyan)  منطقه  2و اتصال ناکافی بین مناطق کلیدی   زادآور ی  هاه فقدان ماد

 .(2022و همکاران  Rozhnovب،  2022

 

 داغ کپه –. منطقه البرز 1.2

های پیوسته پلنگ در سراسر آسیا پلنگ است، که آن را به یکی از بزرگترین کانون   440تا  348میزبان    داغکپه -منطقه البرز

می  )تبدیل  همکاران    Jacobsonکند  تقریباً  2016و  می این  درصد    80(.  زندگی  ایران  در  در  جمعیت  آن  تراکم  که  کند 

کیلومتر مربع در    100در هر    درف    86/8  کیلومتر مربع در پارک ملی گلستان و  100در هر    فرد    63/2  شرق ایران بینشمال

است   شده  گزارش  ساریگل  ملی  همکاران    Hamidi)پارک  همکاران    Farhadinia،  2014و  مناطق   .)2019و  از  برخی 

هست  شدهحفاظت ایرانی  پلنگ  تراکم  باالترین  دارای  ایران  در  گلستان(  ملی  پارک  است  )مانند  شده  تایید  تاکنون  که  ند 

(Hamidi    2014و همکاران)  پلنگ ایرانی را دارد و حضور پلنگ قزاقستان عمدتاً به افراد  بزرگ  . ترکمنستان دومین جمعیت

  مطلوب با این حال، درصد زیادی از زیستگاه  الف(.    2022و همکاران    Farhadinia)فرامرزی ترکمنستان بستگی دارد    یگذرا 

 24تنها    داغکپه -منطقه البرز  یقرار دارد. به عنوان مثال، در بخش ایران   شدهحفاظتمناطق    ی کنونیپلنگ در خارج از شبکه 

مشخص (.  2019و همکاران    Hossieni)در نظر گرفته شده است  شده  حفاظت پلنگ به عنوان منطقه    طلوب درصد از زیستگاه م

و همکاران    Farhadinia)  است مربع  کیلومتر    4/103  ± 8/51ساکن محدوده    های نر)قلمرو( پلنگ  خانهگستره که    ه است شد

برای    نیز مواجه هستندشده  حفاظتمناطق  داخل  وحشی آنها با تهدیدات انسانی متعددی در  ی  ها ه پلنگ ایرانی و طعم(.  2018

 
 کند.صل میوهای مهمی که این مناطق را به هم و گذرگاه (source) مبداهای های زاداور را در خود دارند به ویژه جمعیت های پلنگمناطقی که جمعیت  2
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و   Khorozyan،  2018و همکاران    Soofi)  کندچرای ناپایدار دام و/یا رسیدگی ناکافی که زیستگاه آنها را تخریب می   مثال

  همکاران و    Soofi،  الف  2022و همکاران    Farhadiniaکشتار غیرقانونی پلنگ )بیشتر به دلیل شکار دام؛    (،2020همکاران  

ترویج همزیستی بین مردم و پلنگ ایرانی از اهمیت باالیی    (.2019همکاران  و    Soofiوحشی )های  و کاهش طعمه   (الف  2022

، به عنوان  آنبرخوردار است. اقدامات کاهش تعارض باید در مناطق با تلفات باالی پلنگ ناشی از تلفات دام در اثر حمالت 

)  مثال ایران  شرق  شمال  شود.(  ب  2022همکاران  و    Soofiدر  دادن    گزینشیمدیریت    اجرا  قرار  هدف    هایپلنگ برای 

های پیشنهادی  (. فعالیتالف  2022و همکاران    Farhadinia« خاص نیز باید برای کاهش موثر تعارض اعمال شود )ساز»مشکل

،  سازمشکل های  چرای دام، تمرکز بر مدیریت پلنگ مناسب  های  دامداران در خصوص شیوه   تمرین دیگر عبارتند از: آموزش و  

و طعمه   پایش پلنگ  مناطق حفاظت   هایکافی  ایجاد  و همچنین ظرفیتآن،  مورد  شده جدید  افزایش آگاهی در  و  سازی 

تعارضات و طرح  مناطق    یحفاظت  هایمدیریت   2022و همکاران    Farhadinia)  شدهحفاظتدر جوامع محلی و کارکنان 

 الف(.

 

 . منطقه زاگرس1.3

های جداافتاده در  ی زاگرس و رشته کوه هاه پراکندگی پلنگ ایرانی شامل رشته کو گستره غربی جنوب منطقه زاگرس بخش 

های این فراجمعیت درصد پلنگ   75. بیش از  استشرق ترکیه و شمال عراق غرب ایران، جنوب شرق و جنوب مرکز، جنوب

ایران ساکن هستند. در منطقه زاگرس پلنگ ایرانی تنها در چند منطقه   است. در این مناطق،   پژوهش شدهشده  حفاظت در 

و   Farhadinia،  2010و همکاران    Ghoddousiکیلومتر مربع تخمین زده شده است )  100پلنگ در    9/1تا    0/1تراکم بین  

اطالعات    2022همکاران   دارد کهدیگالف(.  نیز وجود  و    مشاهداتاز    ری  بدست   انهطلبفرصت غیر سیستماتیک  پراکنده 

شرق و مرکز ایران به طور  هایی از غرب، جنوبشرقی ترکیه، شمال عراق و بخشوضعیت پلنگ ایرانی در جنوب   .نداآمده 

 2022و همکاران    Ghoddousi)اطالعات شخصی کارشناسان  و    رکوردهای حضور گونه گسترده ناشناخته است. بر اساس  

های زاگرس( کیلومتر مربع زیستگاه را در ایران و عراق )عمدتاً در امتداد رشته کوه   153400(، پراکنش بالقوه گونه حدود  الف

  زیاد است، اگرچه  کیلومتر مربع   70500طق دیگری به مساحت  ادر من  ایرانیحضور پلنگ  احتمال  بر این،    افزون.  شودشامل می 

جویانه توسط دامداران، کاهش  نیاز به بررسی بیشتر دارد. تهدیدهای اصلی پلنگ در این منطقه شامل کشتار تالفیاین موضوع  

با توجه  ،  گذشته از اینالف(.    2022همکاران  و    Soofiالف،    2022و همکاران    Ghoddousi)  ای استطعمه و تصادفات جاده 

تکه  زیستگاه،  به  روزافزون  از  تکه شدن  و حفاظت  اولویت   هایگذرگاه شناسایی  به عنوان  پلنگ )فرامرزی(  های حفاظتی 

 . معرفی شده است
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 شرقی  ی. محدوده1.4

( حضور پلنگ ایرانی را در نواحی مرکزی و شرقی افغانستان، در رشته  2022و همکاران ) Ostrowskiشرقی، ی در محدوده 

  سال  از  پسمعاصر )ی  . با این حال، هیچ گزارش تایید شده ندغربی پاکستان تایید کردو مرزهای جنوب   سفلی  یکوه هیمالیا

. در دست نیست،  اندهای ایرانی تقریباً منقرض شده پلنگ شود  از تاجیکستان و ازبکستان یعنی در جاهایی که تصور می(،  2000

لحاظ نشده است اگرچه این ناحیه   P. p. tullianaو    P. p. fusca  هایزیرگونه  هیچ تمایزی بینای  در این ارزیابی منطقه 

 اند استفاده شده   2000سال  مربوط به پس از    رکوردهای تمام  در این ارزیابی  .  استزیرگونه  این  ی تماس احتمالی بین دو  منطقه

(Ostrowski    2022و همکاران  .)  ناشناخته است. شکار غیرقانونی    ی شرقیمحدوده وضعیت جمعیت پلنگ در  به طور کلی

رسد  دهد. به نظر میتحت تأثیر قرار می   ی شرقیمحدوده وسیع در سراسر    ابعادها را در  به عنوان تهدیدی شناخته شد که پلنگ

و  باشند  از پوست و اعضای بدن آن    استفادهدام،    از دست دادن جویی به دلیل  های اصلی این کشتار غیرقانونی، انتقاممحرک

یا غرور باشد  این کشتارها  آن که  یا   افغانستان، (2022و همکاران    Ostrowski)از روی ترس  . در شمال پاکستان و شرق 

های  آن بوده است. پیشرفت   ی اصلیهاه از بین رفتن سریع زیستگاه ترجیحی پلنگ و طعم  ینتیجه کاهش جمعیت احتماالً  

تکهای  توسعه زیرساختی   به  زیرجمعیتمنجر  جداسازی  و  پلنگ  زیستگاه  بیشتر  شدن  که  می   منزویهای  تکه  این  شود 

(. در سراسر  2019و همکاران    Asadگیرند )تنوع ژنتیکی و استرس مزمن قرار می کاهش  در معرض  سپس  ها  زیرجمعیت 

ای دارای اولویت حفاظتی در پاکستان و آگاهی در مورد گونه در حال افزایش است. پلنگ باید به عنوان گونه   پژوهشمنطقه،  

رسیدگی به  بررسی و  برای    هاییها و پروژه طرحهم چنین  شود و    پایشوضعیت آن باید    ،شود  شناسایی و معرفیو افغانستان  

اجرای اقدامات موثر حفاظتی محدود است و (.  2022و همکاران    Ostrowski)های انسان و حیات وحش اجرا شود  تعارض 

 ای پیچیده است. ثباتی سیاسی منطقهبه دلیل بی این محدوده 

 

 ها مرزی، مسیرهای مهاجرت و محدودیت بین  های حفاظتی  . اولویت 2

های حفاظتی متفاوتی مواجه  های فرامرزی پلنگ ایرانی تابع چندین حوزه قضایی سیاسی است و با چالشمدیریت جمعیت

آن اغلب   هایای دارد و جمعیت گسترده جغرافیایی -ب(. پلنگ ایرانی نیازهای فضایی 2022و همکاران  Farhadiniaاست )

آن، حفاظت از پلنگ ایرانی  پراکنش  ژئوپلیتیکی قرار دارند. بنابراین، در بیشتر کشورهای محدوده    ناطق فرامرزی هستند و در م

گیرد کشور را در بر می   13آن  پراکندگی  محدوده  ب(.    2022و همکاران    Farhadinia)فرامرزی وابسته است  های  به همکاری 

مانده پلنگ ایرانی  باقی   محدوده پراکنش کشور، اکثر    10و در  واقع شده  مرزی    مناطق آن در    یپراکنش کنون درصد از    26که  

 (.ب 2022و همکاران  Farhadinia؛ 2.1مرزی قرار دارند )جدول  مناطقدر 
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  2022و همکاران    (Farhadiniaدرصد گستره پراکندگی کشوری در مناطق مرزی به ازای هر کشور محدوده پراکنش پلنگ ایرانی    2.1  جدول 

 ب(.

 درصد گستره پراکندگی کشوری در مناطق مرزی  کشور 

 5/17 افغانستان

 100 ارمنستان

 100 آذربایجان

 100 گرجستان

 2/28 ایران

 100 عراق 

 100 قزاقستان

 8/74 پاکستان

 100 روسیه

 100 تاجیکستان

 100 ترکیه

 1/91 ترکمنستان

 100 ازبکستان 

 

 

ارمنستان، آذربایجان، گرجستان و قفقاز شمالی روسیه بیشتر به مناطق مرزی وابسته هستند. در این    در  های موجودجمعیت

 3کند )به بخش  از پلنگ ایرانی را تسهیل می فرامرزی فعال است که حفاظت  هم اکنون  حفاظت از پلنگ    یکشورها، برنامه 

نیز دیگر  طرححفاظت فرامرزی در قفقاز کوچک، یک  طرح (. در کنار این 2020و همکاران  Zazanashviliمراجعه کنید؛ 

 (.2020و همکاران  Zazanashvili، 2019و همکاران  Askerovدر جنگل هیرکانی در حال انجام است )

 

نقشه برداری نقاط حساس "  پژوهشاضافه شد و بر اساس    CMSدر     (CAMI)پستانداران آسیای مرکزی  طرح پلنگ ایرانی به  

برای پلنگ ایرانی توصیه شد: کل مرز ایران و کلیدی ، شش منطقه فرامرزی "فرامرزی برای طرح پستانداران آسیای مرکزی

باد پ(Badhyz)  یزخافغانستان،  آرال  اوستیورت  غداه، کپ(Aral Paygambar)یغمبر  ،  غربی  باباتاگ   (Ustyurt)، جنوب  و 

(Babatag)    (. همچنین  2.1)شکلFarhadinia  ( 2022و همکاران    )چهار منطقه دیگر اضافه شود: زاگرس   اندکردهپیشنهاد  ب

)ایران، عراق و ترکیه(، قفقاز کوچک )ایران، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، ترکیه(، قفقاز بزرگ )گرجستان، آذربایجان 

 (. 2.1افغانستان؛ شکل  هندوکش )پاکستان ومحدوده هایی از و روسیه( و بخش 
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( آرال پیغمبر، 3( بادخیز،  2( کل مرز ایران و افغانستان،  1:  کلیدیمنطقه فرامرزی    10های  پلنگ ایرانی و مکان  کنونی  گستره پراکندگی  2.1شکل  

و    (Farhadinia( رشته کوه هندوکش 10( قفقاز بزرگ و 9( قفقاز کوچک، 8( زاگرس، 7( باباتاگ، 6غربی اوستیورت ، ( جنوب 5داغ، ( کپه 4

 ب(. 2022همکاران 

 

سراسر چالش در  قانونی  مدیریت  و  حفاظت  مختلف  سطوح  از  عبارتند  ایرانی  پلنگ  فرامرزی  جمعیت  برای  اصلی  های 

های ایرانی و  های مسلحانه و حصارهای امنیتی مرزی که حرکت پلنگ های نظامی و درگیری های قضایی ملی، فعالیتحوزه 

ها و منابع ها و ظرفیت کشورهای همسایه احتماالً برنامهب(.    2022و همکاران    (Farhadiniaکند  های آنها را مسدود می طعمه 

های فرامرزی  جمعیتوضعیت  ها احتماالً مانع از بهبود  . این تفاوتدر اختیار دارندبرای حفاظت از پلنگ ایرانی  متفاوتی را  

چنین هم وحش  ها و سایر حیاتگهگاه پلنگگذارد.  بر اجرای قانون و حفاظت موثر تأثیر می نیز  شود. ناآرامی های سیاسی  می

ی مرزی  هاه نردحصار/ب(.    2022و همکاران    (Farhadinia  اندکار گذاشته شده   در گذشته که  شوند  کشته می ی  هایتوسط مین 

. حصارها و دیوارهای مرزی  هستندفرامرزی پلنگ ایرانی مطرح    هایجابجایی که برای    هستندز موضوعاتی  نیز اها  و جاده 

پلنگ حرکت  مانع  است  طعمه ممکن  و  ایرانی  امتداد    هایهای  در  افغانستان-ایرانمرزهای  آنها  ترکمنستان، -ترکمنستان، 

ترکمنستان-افغانستان ایران-پاکستان،  ارمنستان-قزاقستان،  گرجستان-ارمنستان،  ایران-ترکیه،  و  و -ترکیه  آذربایجان 

 ب(.  2022مکاران و ه (Farhadinia دنشومرزهای ترکیه   از   هاییبخش

. برای مثال مفهوم  دهدرا تشکیل می های بین دولتی  تشویق مشارکت  از اساسی    یبخش همکاری در حفاظت از مناطق فرامرزی  

ی بین پارک  دهد. این برای منطقه المللی وجود دارد که حفاظت از تنوع زیستی را با ترویج صلح پیوند می پارک صلح بین

منطقه   و  ارمنستان  در  مناطق هورامانشده  حفاظت ملی آرویک  و  ایران،  در  مناطق  قره -دربندیخان-دیزمار  و  داغ در عراق 

عالوه بر این،  ب(.    2022و همکاران    (Farhadiniaو بوزین مرخیل در ایران پیشنهاد شده است  و  شاهکوهساالن    شدهحفاظت

کنند، این پتانسیل را دارند  های مشترک حفاظت و پژوهش را بین کشورهای متخاصم ترویج میهای حفاظتی که تالش طرح
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با این حال، همکاری  ب(.    2022و همکاران    (Farhadinia  تهییج کنندکه کشورها را برای همکاری با یکدیگر در حفاظت  

تواند به طور یکجانبه حفاظت از جمعیت پلنگ ایرانی  فرامرزی همیشه امکان پذیر نیست. در این صورت، هر کشوری می 

افزایش دهد   برنامه  افزون(.  2021  و همکاران   (Farhadiniaفرامرزی خود را  به  نیاز  این،  اشتراک   پایشی های  بر  گذاری  و 

پلنگ  با  رابطه  و هماهنگ در  مشترک  دارد اطالعات  آنها وجود  و طعمه  ایرانی  ، ب2022و همکاران    Ghoddousi)  های 

Zazanashvili    دار  و مناطق اولویت  اطالعاتی  خالهایبه شناسایی  تواند  می   مندپایشی نظام  یبرنامه یک    (.2020و همکاران

تواند  عالوه بر این، تبادل اطالعات می ب(.  2022و همکاران    Ghoddousi)کند  برای بهبود حفاظت از پلنگ ایرانی کمک  

پلنگ ایرانی را بهبود بخشد، به درک بهتری از وضعیت آن منجر شود و به کشورهای منطقه   یجمعیت  هایکیفیت برآورد

و همکاران    (Farhadiniaدست یابند    CAMIای مانند  های حفاظتی منطقهف حفاظتی خود و اهداف طرح کمک کند تا به اهدا

هم چنین بر  پلنگ و   هایجابجایی این، اثرات حصارهای مرزی بر   گذشته از  (.ب  2022و همکاران   Ghoddousi ب،  2022

پراکنش پلنگ ایرانی در  ی  ب(. اطالعات درباره 2022و همکاران    (Farhadiniaباید بهتر شناخته شوند  این گونه  جمعیت  

در امتداد مرز ایران و   داغه ی کپهاه مانند مرزهای ترکیه و ایران، ترکیه و عراق، کودر مناطقی  هایی  پایش مناطق مرزی باید با  

کو ازبکستان  هاهترکمنستان،  و  تاجیکستان  مرز  امتداد  در  باباتاگ  محدوده ی  در  بین   Koytendag/Kugitangی  و  که 

افزایش یا پاکستان  افغانستان  ایران و  بین  افغانستان واقع شده، و همچنین مرز  ازبکستان و  ، CMS  2019یابد. )  ترکمنستان، 

Farhadinia    عالوه بر  ب  2022و همکاران .)CMS  ی در معرض  هاه المللی گونبین تجارت  ، کنوانسیون برن و کنوانسیون

 گذار هستند خطر جانوران و گیاهان وحشی بر حفاظت از گوشتخواران بزرگ و زیستگاه آنها در محدوده پلنگ ایرانی تأثیر  

(Farhadinia    عالوه بر این،  ب2022و همکاران .)برنامه قفقاز  برای قفقاز، که توسط    بومیزیست اطق  حفاظت من  طرحWWF  

آن را ترویج   هایاهداف و اقدامات حفاظتی فرامرزی مرتبط با حفاظت از پلنگ ایرانی و طعمه ای از  شود، مجموعه اجرا می 

بیشتر کشورهای منطقه که  بر این، سازمان همکاری اقتصادی بین دولتی )  (. افزون2020و همکاران    Zazanashvili)کند  می

فرامرزی برای حفاظت از پلنگ ایرانی از طریق بخش رفاه  تواند چارچوبی را برای ایجاد همکاری  می نیز  عضو آن هستند(  

 فراهم کند.  ب( 2022و همکاران Farhadiniaاجتماعی و محیط زیست اکو )

برای   ی کهخود وجود دارند. بنابراین، شناسایی مناطق یگذشته پراکندگی ی ایرانی در حال حاضر تنها در کسری از هاپلنگ

اتصال و گسترش جمعیت بسیار حیاتی های موجود  بازسازی،  و    Bleyhl  (.2022و همکاران    Bleyhl)  است   اهمیت دارند 

بالقوه م  1290000حدود  (  2022همکاران ) از زیستگاه  از)به ویژه در مناطق کوهستانی(    طلوبکیلومتر مربع  با استفاده    را 

های زیستگاهی پیشنهاد شد که به طور بالقوه از لکه   (clusters)  گروهبر این، پنج    افزون .  اندکردهسازی زیستگاه شناسایی  مدل

های  های پلنگ ایرانی باشند: قفقاز )ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، ایران، روسیه، ترکیه(، کوه توانند میزبان فراجمعیتمی

  ی هیمالیا-ی زاگرس )ایران، عراق، ترکیه( و هندوکشهاه های توروس )ترکیه(. ، کوترکمنستان(، کوه داغ )ایران،  په  ک-البرز

  250با بیش از    (core)  مرکزی و اصلی  یزیستگاهی  لکه  174در همین پژوهش  غربی )افغانستان، پاکستان(. عالوه بر این،  

 (. 2.2)شکل  ه استشناسایی شد  طلوبکیلومتر مربع زیستگاه بسیار م 
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)سبز تیره(    مرکزی و اصلیهای زیستگاهی  های مطلوب شناسایی شده )سبز روشن( و لکه منطقه مورد مطالعه )خاکستری تیره(، زیستگاه   2.2  شکل 

های  ( کوه 2( قفقاز، )1دهند: )های پلنگ را نشان میآن. اعداد پنج منطقه منتخب برای میزبانی فراجمعیت  دگیبرای پلنگ ایرانی در محدوده پراکن

هیمالیاهای غربی. با توجه به این که بیشتر رکوردهای حضور متعلق - ( هندوکش  5های زاگرس، و )( کوه 4های توروس، )( کوه 3کپه داغ، )-البرز

(. عالوه  2022و همکاران    Bleyhlدهند ) مطلوبیت زیستگاه در کشورهای دیگر را کمتر از آنچه که باید نشان میها احتماالً به ایران هستند، مدل 

، در  پراکندگی  ی ثابت در سراسر محدوده هاه داد  نبود بر این، در دسترس بودن طعمه، که یک عامل کلیدی برای بقای پلنگ ایرانی است، به دلیل  

 (.2022و همکاران   Bleyhl) وارد نشده است ها  مدل

 

این  (. این امکان وجود دارد که  Askerov  2015  ،2018در قفقاز، تعداد کمی پلنگ ایرانی عمدتا در جنوب وجود دارند )

از سوابقی  زیرا  یابد  گسترش  شمال  سمت  به  طبیعی  طور  به  در  جمعیت  آن  قره   حضور  و  ارتفاعات  شمالی  ارمنستان  باغ، 

و همکارن    Askerov  2015  ،Breitenmoser)  های حفاظتی در دو دهه گذشته)احتماالً حاصل تالش   موجود استگرجستان  

( Zazanashviil   2016  و  Yarovenko)  اندشده در قفقاز بزرگ مشاهده  گاهی  به صورت پراکنده  چنین  هم ها  پلنگ.  ((2017

انسان و تعارض    مقابله باتوجهی مانند  در قفقاز احتماالً به اقدامات حفاظتی قابل   پایداربا این حال، رسیدن به یک فراجمعیت  

کاهش   اذیت  پلنگ،  و  ایرانیآزار  و   ، پلنگ  طعمه  تعداد  با    برقرای  افزایش  و  های  جمعیتارتباط  لکه نیز  ایران  های  بین 

و همکاران    Babrgir،  2015و همکاران    Farhadinia،  2013و همکاران    Moqanaki)  ردبستگی دا اصلی    ی مرکزی وزیستگاه 

2017 ،Maharomova  2018و همکاران ،Rozhnov  ،2018و همکاران ،Bleyhl  2022، 2021و همکاران.) 
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های  برای پلنگ  پناهگاهیترکمنستان،  در  در شمال ایران و    ه داغکپ- های البرزدر کوه   رکزی و اصلیمهای زیستگاه  لکه گروه  

ترین منطقه برای بقای  شده احتماالً مهم مناطق حفاظت ای از  شبکهنیز وجود  و    پیوستگی مناطقطعمه،  بودن  ایرانی است و با  

ایرانی است ) با این حال، 2022و همکاران    Bleyhl،  2019و همکاران    Farhadinia،  2014و همکاران    Hamidiپلنگ   .)

دام وجود دارد که احتماالً جمعیت محلی را به شدت کاهش    از دست دادنهایی از افزایش شکار غیرقانونی به دلیل  نشانه

 الف(.  2022و همکاران  Farhadiniaالف،  2022، 2019و همکاران   Soofi، 2019ن او همکار Kaczensky) دهدمی

 

در    زیادی  دهند. اطالعاتهای زیستگاه مطلوب را تشکیل میای از لکهمجموعه غربی ترکیه نیز  های توروس در جنوب کوه 

ایرانی در آنجا   و همکاران    Bleyhlو تاکنون هیچ پلنگ زادآوری ثبت نشده است )  در دست نیستمورد وضعیت پلنگ 

های  به این منطقه انجام شود، زیرا کوه پلنگ  (. احتماالً برای ایجاد یک فراجمعیت زیستا نیاز است تا انتقال هدفمند  2022

 (. 2022و همکاران    Bleyhl)  ها وصل نیستندو به آن   اند تر فعلی جدا شده بزرگ   (source)  بدأهای مکامالً از جمعیت  توروس

 

میزبان   این ناحیه در  شده  حفاظت ی زاگرس قرار دارد. چندین منطقه  هاه در رشته کو  طلوب زیستگاه مهای  دیگری از لکه   گروه

  رکوردهای   (.2022و همکاران    Bleyhl،  2010و همکاران    Ghoddousi)پلنگ ایرانی است  و پایدار  های کوچک  جمعیت

پلنگ در آنجا وجود دارد، اما اقدامات حفاظتی  کوچکی از  دهد که احتماالً جمعیت  اخیر از مرز ایران، عراق و ترکیه نشان می 

 (. 2016و همکاران  Avganمورد نیاز است ) زیستابیشتری برای ایجاد یک فراجمعیت 

 

از    تقریبااین منطقه  (.  2022و همکاران    Bleyhl)  قرار دارد های زیستگاه در هندوکش و غرب هیمالیا  که لاز    گروه آخرین  

( اما از شرق با پلنگ هندی در شمال 2019و همکاران    Hosseiniهای باقی مانده پلنگ ایرانی جدا شده است )جمعیتدیگر  

های  طقه پلنگ ایرانی در خطر از دست دادن زیستگاه و طعمه (. در این من2019و همکاران    Asadسند در پاکستان مرتبط است ) 

های  درگیری از سوی دیگر، د. شودام می  از دست دادنانسان و پلنگ به دلیل  این باعث افزایش تعارض بیناست که  طبیعی 

 Bleyhl،  2017و همکاران    Kabir،  2015و همکاران    Shehzadکند ) مسلحانه اغلب اجرای اقدامات حفاظتی را محدود می 

 (.2022و همکاران  Ostrowski، 2022و همکاران 

 

از  درصد(    70)حدود  بسیاری  در  شود و  محافظت می   مرکزی و اصلی  یهای زیستگاه درصد از لکه   11در حال حاضر تنها  

ا  وضعاین    (.2022و همکاران    Bleyhl)  پلنگی وجود نداردشده احتماالً  های شناسایی زیستگاه  غال زیستگاه توسط ش)عدم 

مناطق(   این  در  بر جمعیت نشان پلنگ  زیاد  فشار  از گسترش  دهنده  مانع  ایرانی است که  پلنگ  فعلی  ها  آن  پراکندگی های 

  حمله به یا ترس از  و  انتقام  ی  نتیجهدر  یا کشتار پلنگ    اذیتدلیل این امر احتماالً آزار و    (.2022و همکاران    Bleyhl)شود  می

( یا    (2022همکاران  و    Soofi،  2021و همکاران    Bleyhlدام است  نتیجه شکار  ی  طعمه   عدم وجود و  اغلب در  کافی که 
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با مردم و احیای  پلنگ  تقویت همزیستی  و کلیدی    نکته مهم (.  2017و همکاران    Ghoddousi)   دهدرخ می   هاآن غیرقانونی  

)  هایجمعیت است  شده  حفاظت  مناطق  از  خارج  در  ویژه  به  همکاران    Ghoddousiطعمه  به  2020و  محدود  اتصال   .)

های اشغال مجدد . محدودیتشودهای خالی کنونی زیستگاه  گسترش پراکندگی پلنگ بهاز مانع تواند های فعلی می جمعیت

های  نیاز به پژوهش مات حفاظتی مناسب برای هر سایت  ، بنابراین شناسایی اقدایکسان نیستدر مناطق مختلف    طلوبزیستگاه م

 (.2022و همکاران  Bleyhl) داردمحلی 

 

دار برای بازیابی و ترمیم جمعیت که و سه منطقه اولویت   مرکزی و اصلی  یهای زیستگاه های بالقوه در میان لکهگذرگاه 

اند: قفقاز جنوبی،  شده فعلی دارند، شناسایی شده های اشغالهای اشغال نشده که ارتباط باالیی با لکههایی از لکه دارای گروه 

  (. 2.4و  2.3های ، شکل2022و همکاران  Bleyhl) هندوکش (Spin Ghar)ی سفیدکوه های زاگرس جنوبی و محدوده کوه 

بین شناسایی   گذرگاهچندین   مرزهای  از  عبور میشده  می )آنکنند  المللی  قطع  را  نشانکنند(  ها  اهمیت حفاظت که  دهنده 

 (. 2022و همکاران  Bleyhl)فرامرزی برای پلنگ ایرانی است 

 

 

 

ی زیستگاهی اشغال  اتصال هر لکه   2.3شکل  

لکه  )یعنی  موجود  نشده  پراکنش  با  که  هایی 

های رنگی در نقشه( به  همپوشانی ندارند؛ لکه 

هایی  ی اشغال شده )یعنی لکهنزدیکترین لکه 

دارند؛   همپوشانی  موجود  پراکنش  با  که 

ی های خاکستری تیره در نقشه(. سه نقشه لکه 

بیشترین   که  را  مناطقی  در  داخلی  امیدواری 

مورد آنها برای بازیابی جمعیت وجود دارد را  

می  )گروه نشان  لکه دهند  از  اشغال  هایی  های 

باالیی   پیوستگی  فعلی  جمعیت  به  که  نشده 

( )1دارند(:  جنوبی،  قفقاز  کوه 2(  های  ( 

کوه سفید  - ( هندوکش3زاگرس جنوبی، و )

(Spin Ghar)  (Bleyhl  2022و همکاران.) 
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( نشان داده است که اگر اقدامات حفاظتی برای متوقف کردن و معکوس کردن 2022و همکاران )  Bleyhlی  هاتجزیه تحلیل

های بزرگتر و زیستای پلنگ  های محلی اجرا شود، امکان و پتانسیل زیادی هست که فراجمعیتکاهش جمعیت و انقراض 

د. به عبارت دیگر پتانسیل بزرگی برای  ها وجود داشته است شکل بگیرنایرانی در مناطقی که این گونه در گذشته در آن 

شده وجود  هایی که قبالً توسط این گونه استفاده می های فعلی پلنگ ایرانی و تقویت اشغال مجدد زیستگاه احیای جمعیت 

 (. 2022و همکاران  Bleyhlدارد )

 

 
ترین ی همسایه و تا نزدیکترین لکهاصلی تا نزدیکمرکزی و    یاز هر لکه زیستگاه(  least-costهزینه )موقعیت گذرگاههای کم  2.4شکل  

 (.2022و همکاران  Bleyhlکلی مناطق نسبت به جابجایی پلنگ )( permeability) ها و نفوذپذیری گروه مجزای همسایه از لکه 

 

 

 ی جاری برای پلنگ ایرانی ها ه معرفی مجدد و پروژ ی  ها . تالش 3

در   عمدتاً  قفقاز،  تیم   ی شکلمثلثمنطقه  در  توسط  پلنگ  پایش  و  برنامه طوالنی مدت حفاظت    WWFهای  زنگزور، یک 

(. این  2022و همکاران    Khorozyanآغاز شد )  2002های ملی در سال  ارمنستان، آذربایجان و گرجستان با همکاری دولت

ایجاد مناطق   ارائه کمک برای  ایجاد  شده  حفاظتجدید یا مدیریت مناطق  شده  حفاظت برنامه شامل  های  گذرگاه موجود، 

انجام های دیگر  مشارکت مردم محلی در حفاظت از پلنگ ایرانی و افزایش آگاهی از جمله فعالیتنیز  و  بوده  وحش  حیات
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)بین مرزی    فرا  اتهای ممکن باید در جهت ایجاد و حفظ ارتباط(. تمام تالش 2022و همکاران    Khorozyanاست )شده  

های ضد شکار غیرمجاز شده، فعالیتو تداوم حمایت از مناطق حفاظت   ایرانیهای پلنگ  و درون کشوری زیستگاهکشورها(  

 (.2022و همکاران  Khorozyan) و افزایش آگاهی باشد

 

(. 2022و همکاران    Khorozyan)حفاظت از پلنگ ایرانی توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز انجام شده است  

های مختلفی های تحقیقاتی و حفاظتی در حوزه عالوه بر این، چندین سازمان غیردولتی در ایران در زمینه پلنگ ایرانی فعالیت 

الف(. سازمان    2022و همکاران    Ghoddousiدهند )سان و پلنگ انجام می های اناز جمله ارزیابی جمعیت و کاهش تعارض 

شده جدید  های دولتی کردستان برای ایجاد منطقه حفاظت در حال حاضر با سازمان  Nature Iraq  "طبیعت عراق "غیردولتی  

 الف(. 2022و همکاران  Ghoddousiکند )برای پلنگ ایرانی همکاری می

 

ایرانی در قفقاز روسیه در سال   و   Rozhnov،  2022و همکاران    Khorozyan)آغاز شده است    2007معرفی مجدد پلنگ 

  ی ایرانیهاپلنگ  گذشته  محدوده پراکنشهدف از این پروژه ایجاد یک هسته جمعیتی در قسمت شمالی  (.  2022همکاران  

به  پلنگ  زاداوریاست که امکان   ایرانی مهاجر  نیز فراهم می های  از جنوب را  (.  2022و همکاران    Rozhnov)کند  شمال 

مجددا    طبیعیهای  جمعیت   باها  باغ وحش  موجود درهای پلنگ ایرانی  ژن کند تا  این امکان را ایجاد می معرفی مجدد همچنین  

های ایرانی در دو منطقه پلنگتاکنون ( از مرکز پرورش سوچی در قفقاز روسیه  (.2022و همکاران  Rozhnov) ادغام شوند

دو   2016در جوالی  (.  2022و همکاران    Rozhnov)ند  اه رهاسازی شد   (Ossetianیان  غربی و قفقاز مرکزی )اوستقفقاز شمال

یک نر و یک ماده دیگر در پارک ملی  در همین زمان  قفقاز و  زیستکره  گاه  در ذخیره یک نر    2018و در ژوئیه  نر و یک ماده  

آمیز حیوانات رهاسازی شده در طول یک چرخه  بقای موفقیت(.  2022و همکاران    Rozhnov)رها شدند  (  Alania)آالنیا  

، سه نر در قفقاز  2022تا بهار    (.2022و همکاران    Rozhnov)تا کنون مشاهده نشده است    زاداوری کامل سال تایید شد، اما  

مثال رای  طبیعی بود، ب  حوادث(. دالیل اصلی مرگ و میر 3.1غربی و دو ماده و یک نر در قفقاز مرکزی زنده ماندند )جدول 

در (.  2022و همکاران    Rozhnov)  Cytauxzoon felis  ی خون  انگلو بهمن، و گرسنگی به دلیل ضعف ناشی از    سنگینبرف  

شد، تصویر برداری  (  Kabardino-Balkaria)بالکاریا  -کاباردینو  یمحدوده یک پلنگ نر وحشی ناشناخته در  ،  2021نوامبر  

دو پلنگ  (.  2022و همکاران    Rozhnov)  ه بود خود را ایجاد کرد)قلمرو(  خانه  گستره های رها شده  که یکی از ماده   محلی

های نگهداری  فوریه و مارس در چچن و داغستان ثبت شد. ظرفیتی  هاهبه ترتیب در ما  2022وحشی ایرانی دیگر در سال  

 کافی نیستمعرفی مجدد  یهبرای تامین تعداد ضروری پلنگ ایرانی مورد نیاز برای افزایش کارایی برنام تکثیر مرکز  کنونی

(Rozhnov  2022و همکاران .) 
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تکثیر سوچی و رهاسازی آنها در قفقاز روسیه. مرگ و میر کلی حیوانات  های تکثیر شده در مرکز  اطالعات در مورد پلنگخالصه    3.1جدول  

 درصد در سال اول پس از رهاسازی( بود. 20درصد ) 40رهاسازی شده 

 قفقاز مرکزی  قفقاز غربی  ها ماده  نرها  مجموع  ها تعداد پلنگ 

 - - 13 12 25 زاده شده در مرکز 

 - - 10 10 20 * تربیت شده برای رهاسازی

 ماده  4نر  2 ماده  2نر  5 6 7 13 ارزیابی شده جهت آماده بودن برای زندگی آزاد 

 ماده  2نر  2 ماده  2نر  4 4 6 10 رها شده در طبیعت 

 ماده  2نر  1 ماده  1نر  4 3 5 8 بقا یافته در طبیعت در سال اول 

 نر 1 ماده 1 2 2 2 تلف شده در سال اول 

 0 ماده  1نر  1 1 1 2 تلف شده در سال دوم 

 ماده  2 نر 1 نر 3 2 4 6 هنوز زنده است در طبیعت  2022در فوریه 

 0 0 0 0 0 زاداوری کرده در طبیعت 
 پنج پلنگ در حال تربیت در مرکز تکثیر سوچی هستند  2022* در فوریه 

 

 

گربه  مشاوره  گروه  همکاری  با  ایرانی  پلنگ  تکثیر  باغ  Felid Taxon Advisory Groupسانان  برنامه  و  وحشانجمن  ها 

با باالترین تنوع ژنتیکی ممکن را بر عهده دارد    متکی به خود( وظیفه تامین جمعیت در اسارت  EAZAهای اروپا )آکواریوم 

(Sliwa    وFerreira  2022  هدف اولیه برنامه .) زیستگاهی  خارجEAZA    پلنگ ایرانی(EEP)    این است که اطمینان حاصل

برای معرفی مجدد   مبدأ و از نظر ژنتیکی و رفتاری سالم هستند تا بتواند به عنوان جمعیت    کفاخود  در اسارتشود که جمعیت  

در حال حاضر، جمعیت (.  Ferreira  2022و    Sliwa)  بکار رود  یابدمی   زیادی  یا تقویت در مواردی که جمعیت وحشی کاهش

کند، اما پلنگ ایرانی در مرکز پرورش سوچی در قفقاز روسیه عمل می   تکثیرمنبعی برای  یا    مبدأبه عنوان    زیستگاهیخارج 

 (. Ferreira 2022و  Sliwa)معرفی کند  در اسارتجدید بیشتری را به جمعیت  رگذا بنیانافراد قصد دارد این مرکز  چنین هم 

 

 ی اقدام ملی ها ه . راهبردهای حفاظتی موجود و برنام 4

پلنگ   از  در    2017( و سپس در سال  2007و همکاران    Breitenmoser-Würsten)  2007ایرانی در سال  راهبرد حفاظت 

  گروه )کار  2009های اقدام ملی برای ارمنستان، آذربایجان و گرجستان در سال  برنامه   یتهیهقفقاز تدوین شد و    بومزیست 

مدت پلنگ های حفاظت و پایش طوالنی کرد. اجرای برنامه   تسهیلرا  (  2019ارمنستان    WWF)  2019و  (  2017پلنگ قفقاز  

شکار، اقدامات خاص  های  طعمه )از طریق ممنوعیت  هایجمعیتهمراه با احیای    ،های ملیو دولت  WWFهای  توسط تیم

قه مثلثی در قفقاز جنوبی، به ویژه در منطپلنگ را    جمعیت  ( در این کشورها، بازیابیمعرفی مجددهای  حفاظتی و یا برنامه 



UNEP/CMS/PL-RS1/Inf.2/Rev.1 

 

19 

 

  ی نسخهحفاظت از قفقاز    راهبرد،  2017در سال  (.  2022و همکاران    Khorozyanاست )  تسهیل کرده استشکل زنگزور  

آمیز اجرای موفقیت  تجدید نظر و به روز شد تاتر  های واقعی تر و فعالیتبا تمرکز ویژه بر تدوین نتایج ملموس   2007سال  

که یی عملی شد  هاNAPدر    2017راهبرد بازنگری شده  .  (2017)کارگروه پلنگ قفقاز    را ممکن کندشده    بازنگری  راهبرد

. در ایران،  (2017)کارگروه پلنگ قفقاز    د ناجرا شوباید  برای رسیدن به مرحله بعدی حفاظت و بازیابی پلنگ ایرانی در قفقاز  

گربه  از  حفاظت  برای  راه  نقشه  سال  یک  در  پلنگ  جمله  از  گونه به    2012ها  از  حفاظت  رسانی  اطالع  بومی  منظور  های 

ایرانی2016و همکاران    DoE  2012  ،Saneiتهیه شد )سانان  گربه در سال   2021-2025  (. در قزاقستان، برنامه اقدام پلنگ 

 ، منتشر نشده(. CADI 2022به تصویب رسید ) 2022
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